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Gebeurtenissen 
In het jaar 2018 zijn er veel activiteiten van de Stichting Eugène Dubois te melden: 

- Als vierde Dubois-hoogleraar werd Prof. Katerina Harvati uit Tübingen aangesteld. Zij gaf 
enkele colleges aan studenten van de Universiteit Maastricht en een collegecyclus voor een 
gemengd publiek in het kader van Studium Generale.  

- De lezingenreeks van de stichting omvatte weer vier lezingen in de Kapel van het 
Ursulinenconvent: een lente-lezing, een zomer-lezing, een herfst-lezing en een winterlezing.  

- Het Genootschap, dat bestaat uit bijna 30 leden, kwam op de Genootschapsdag bijeen voor een 
excursie naar de Henkeput en de vuursteenmijn in Rijckholt, gevolgd door een lezingenmddag.  
 

- Financieel 
Exploitatie 
Het volledige overzicht van de inkomsten is in vergelijking met voorgaande jaren: 
 

Inkomsten 2017 2018 
Onttrekkingen uit reserves 9.364,25 2.557,48 
Sponsorbijdragen 0,00 900,00 
Subsidies 1.675,00 59.120,70 
Entrees lezingen 790,00 130,00 
Rente Spaarrekening 32,73 2,27 
Bijdragen Genootschapsleden 1.020,00 1.415,00 
Buitengewone baten 579,59 0,00 
Verkoop artikelen 0,00 178,00 
   
Totaal inkomsten 13.461,57 64.303,45 
 
Het volledige overzicht van de uitgaven is, in vergelijking met voorgaande jaren: 
 

Uitgaven 2017 2018 
Investeringen 7.161,71 720,00 
Bankkosten 295,54 305,72 
Internet 54,75 12,12 
Genootschapsdag 0,00 416,88 
Bestuurskosten 177,67 156,94 
Dubois leerstoel 2.643,68 2.751,45 
Publiciteit 1.300,00 133,40 
Seizoenslezingen 1.140,05 778,40 
   
Totaal uitgaven 12.773,40 5.274,91 
 

Toelichting 

Het resultaat over het boekjaar van de reguliere exploitatie is € 59.028,54 positief. Dit is vrijwel 
geheel het gevolg van twee toegekende subsidies. De eerste betreft een subsidie van de Provincie 
Limburg. Op het einde van het jaar is een subsidiebedrag binnengekomen van  
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€ 57.620,70. Deze subsidie was oorspronkelijk bedoeld voor aanpassingen van het geboortehuis van 
de naamgever van de stichting, die betrekking hadden op klimaatbeheersing en een museumfunctie. 
Nadat de stichting haar intrek had genomen in het Ursulinenconvent om daar de museumfunctie te 
realiseren, werd het duidelijk dat een onderdeel van het geheel, betreffende de klimaatbeheersing, 
namelijk een investering in zonnepanelen, geen doorgang kon vinden. Daarom is besloten om de helft 
van het subsidie bedrag, zijnde € 28.810,35, in het eerste kwartaal van 2019 terug te storten. Dit 
bedrag is daarom in de balans als een kortlopende schuld opgenomen. 
De tweede subsidie betreft een projectsubsidie van de Gemeente Eijsden Margraten voor de bouw van 
een vitrine waarin het begrip evolutie wordt uitgelegd aan de hand van een aantal modellen.  
Het positieve resultaat over het jaar 2018 is in de balans toegevoegd aan de Algemene Reserve. 
 
Balans en staat van baten en lasten  
In het voorgaande zijn de voornaamste mutaties in de balans als toegelicht. Dit leidt tot onderstaand 
overzicht van activa en passiva en verloop van belangrijke posten, per ultimo 2018: 
 
 

Activa per ultimo 2017 2018 
Vorderingen/overlopende activa 400,00 0,00 
Saldo Raborekening 1.504,47 60.435,54 
Saldo Spaarrekening 2.555,21 0,00 
   
Totaal activa 4.459,68 60.435,54 
 

Passiva per ultimo 2017 2018 
   
Overlopende posten 420,00 0,00 
Kortlopende schuld 0,00 28.810,35 
Algemene reserve 4.039,68 31.625,19 
   
Totaal passiva 4.459,68 60.435,54 
 

 
 
 


